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، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم  

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد ،،  ،وعلى آله وصحبه أمجعني

اعْقِلْهَا  »: حديثطرق فيه  مجعت  "  تَوَكَّلْاعْقِلْهَا وتصحيح حديث  " بعنوان: فهذا جزء حديثي   

 «. وتَوَكَّلْ

 كما سيأيت تفصيله.،  اثبتصحيح حديث  أنه وخالصة احلكم عليه      

  :فأبدأ بذكر    

 (6ص )  لفظ حديث عمرو بن أمية           -
 (6ص )                   احلكم على احلديث. -
 (6ص )                         احلديث. طرق -
 (6ص )           [ طريق عمرو بن أمية] (1) -

 (6ص )         .خمارج حديث عمرو بن أمية -

 (7ص )  .مدار أسانيد حديث عمرو بن أمية -
 (7ص )       .من صحح حديث عمرو بن أمية من العلماء -
 (8ص )     .على شرطه من ضعف حديث عمرو بن أمية  -
 (8ص )                  .علل إسناد حديث عمرو بن أمية -
 (9ص ) .هدراسة إسناد حديث عمرو بن أمية واجلواب عن علل -
  (9ص ) .يعقوب بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن أميةأقوال العلماء يف:  -
 (12ص )        .[ أنس بن مالك حديث] (2) -
 (12ص )         . أنس بن مالك خمارج حديث -
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 (12ص ) مالك.مدار أسانيد حديث أنس بن  -

       (13ص )                     .من العلماء أنس بن مالكمن صحح حديث  -
  (13ص ) من ضعف حديث أنس بن مالك من العلماء وأعله وتوجيه ذلك. -
 (14ص )                               اجلواب عن هذه العلل. -
 (14ص )   .السدوسيأقوال العلماء يف ترمجة املغرية بن أيب قرة  -
 (16ص )       . [ة رسلاملعبد الرمحن بن أيب ليلى طريق  ] (3) -
 (17ص )                   .   من قوى احلديث مبجموع طرقه -

 (18ص )          .[ طريق عبد هللا بن عمر بن اخلطاب] (4) -

 (18ص )         .[ طريق عبد هللا بن عمر بن اخلطاب] (5) -

 (18ص )         .[ طريق عبد هللا بن عمر بن اخلطاب] (6) -

 (19ص )                                            . اخلالصة -
 (19ص )       فوائد حديثية من خالل ختريج هذا احلديث.   -

  

 
 

 :البحث والرتتيبهذا يف  منهجي
 يف هذا اجلزء. ألهم ما حيتاج إىل التنبيه عليهوأعرض فيه ملا قمت به  

فما أنقل فيه قول احلافظ ابن عليها، وحررت احلكم على أسانيدها، احلديث اليت وقفت  خمارجمجعت  :أولا 
 رمحه هللا. ماخالصة احلكم يف الراوي إذا كنت موافقاً لقوهل فهوأو الذهيب، )وال أتعقبه بشيء( حجر، 

 وقد قسمتهم على النحو التايل: ،حكم العلماء على احلديث : اثنياا 
  (1) من صحح احلديث من العلماء. -1

                                                           

بسنده ومتنه، وصححه صراحة. أو أخرجه يف صحيحه أو يف كتاب اشرتط وهم كل عامل ابحلديث روى احلديث كاماًل  (1)
 الصحة، أو ذكر النقل عن غريه وصححه.
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  (2) حبكمه على رجال إسناده. ح احلديث على شرطه حمن ي ص -2
 من ضعف احلديث صراحة. -3
  من ي ضعف احلديث على شرطه. -4

وذكرهتا يف هامش  يت وقفت عليها يف األسانيد واملتون()وهي األخطاء املطبعية ال ح نسختكصح:  اثلثاا 
 .اجلزء
 يعقوب بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن أمية، وترمجة: املغرية بن أيب قرة. :: توسعت يف ذكر ترمجة رابعاا 

 أقواهلمفيما خيص " ورتبت الرتمجة إمتام هتذيب الكمال يف أمساء الرجالمن كتايب " خامساً : أخذت ترمجتهما
إمنا اقتصرت على املهم للحكم عليه من حيث اجلرح  سليمانومل أسق كل ما قيل يف من اجلرح والتعديل، 

 . والتعديل
العلماء على احلديث أو أحكام هو مجع موسوعة تطبيقية جلميع  ،والغرض من هذا التخريج: خامساا 

 .هعلى راوي
   

 وهللا أسأل التوفيق والسداد.  
         

 وكتبه :                                                     

 حممد بن عبده بن حممد البعداين                                                 

  أبو عمار اإلدريسي                                                         

                                                
                   

   

                                                           

وهم كل من عرف احلديث أو ذكره عن غريه، ووثق رجال إسناده، وعرف متنه أو سنده، أو كل من مل أجد أهنم عرفوا ( 2)
 احلديث، لكن وثق رجال إسناده.
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 : [عمرو بن أمية حديثلفظ ]   

: "اعقلها () أرسل انقيت وأتوكل؟ قال ()عمرو بن أمية قال: قال رجل للنيب عن     
 هذا لفظ ابن حبان يف صحيحه. وتوكل".

 : [احلديث على احلكم ]   

 .عن النيب صلى هللا عليه وسلم طرق وله، صحيح حديث   

 : [طرق احلديث ]   

عبد شاهد من حديث  ما، وهلعمرو بن أميةومن حديث  بن مالك أنسحديث  وقد ثبت من    
  . مرسلا الرمحن بن أيب ليلى 

رضي هللا عنه ، أيب هريرةومن حديث  .مكذوب ، ولكنه شديد الضعفابن عمرحديث  وورد من   
أعقلها  :ولكن قوهلم يف رواية أيب ذر ،أيب ذر، وعن أمتكن من دراستهومل  ،هإسناد علىمل أقف ولكن 
  .وسيأيت تفصيله ( كما يف مسند أمحداي أاب ذر، اعقل ما أقول لكخطأ، وإمنا الصواب: ) وتوكل

 

 [ طريق عمرو بن أمية] (1)

 أما أصحها فهو طريق عمرو بن أمية.  -

 : [ (3) عمرو بن أمية حديثخمارج  ]

، وابن حبان (15910/ح12/446)"إحتاف املهرة البن حجرأخرجه ابن خزمية يف صحيحه كما يف"  
، (6616/ح 3/722)"املستدرك على الصحيحنييف"حلاكم وا ،(731/ح2/510)"صحيحه"يف

/ 1) "مسند الشهاب"، والقطاعي يف(1160-1159 /ح427/ 2)"شعب اإلميانهقي يف"والبي
معرفة يف"نعيم  وأب، و (971-970/ح 2/215) "آلحاد واملثاينايف"ابن أيب عاصم و ، (633/ح 368

إمساعيل بن ، و (1226/ 3)"غريب احلديثيف"إبراهيم احلريب ، و (5010/ح1994/ 4)"الصحابة

                                                           

 رته، ومثله طريق أنس بن مالك.ع أن مدار اإلسناد واحد لبيان شهث موتوسعت يف خمارج احلدي (3)
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حبر الفوائد "يف  أبو بكر الكالابذي، و (970/ح 325)ص: يف "جزئه" عمرو السلمي  وأب جنيد
 (.126)ص: "املسمى مبعاين األخبار

  
 [عمرو بن أمية حديثأسانيد مدار  ]

عن  جعفر بن عمرو بن أميةعن يعقوب بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن أمية كلهم من طريق  -
  (4)أرسل انقيت وأتوكل؟ قال: "اعقلها وتوكل". (:): قال رجل للنيب قال عمرو بن أميةأبيه 

   

 [ من العلماء عمرو بن أمية حديثمن صحح ] 

 (5) .احلديث يف صحيحه إبخراج (،هـ311حم َمَّد ْبن ِإْسَحاق بن خزمية )ت:  هصحح -1
 .احلديث يف صحيحه إبخراج (،هـ354)ت:  حممد بن حبانو  -2
 (6) .(هـ405: تأبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا )و  -3
 (7) .(هـ458أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي )ت: و  -4
 (8) .(هـ463: تالبغدادي ) أبو بكر أمحد بن علي اخلطيبو  -5
  (9) .(هـ543: تحممد بن عبد هللا، أبو بكر ابن العريب )و  -6

                                                           

 ( من قوله جعفر بن عمرو.مرسالً ؟ احلديث. ) أرسل راحليت وأتوكلويف رواية: قال عمرو اي رسول هللا  (4)
ختريج أحاديث اإلحياء  .اْبن خ َزمْيَة يف التـَّوَكُّل َوَرَواه  قال العراقي:  ،(15910/ح12/446)"إحتاف املهرة البن حجركما يف" (5)

وأخرجه ابن حبان يف صحيحه وابن : هـ(1120: تإبراهيم بن حممد، برهان الدين ابن مَحْزَة احل َسْيين )قال ، و (1ح /1640)ص: 
 .(112/ 1البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف ) خزمية.

 أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني . وسكت عنه وهو على شرطه. (6)

(: ... على حنو ما شرطته يف 2/ ص  1قال البيهقي يف كتابه دالئل النبوة : )ج و  وسكت عنه، شعب اإلميانأخرجه يف  (7)
تضح املراد من الصحيح أو املعروف من السقيم، واالجتزاء ابملعروف من الغريب، إال فيما ال ي من الكتفاء ابلصحيحمصنفايت، 

دونه فأورده، واالعتماد على مجلة ما تقدمه من الصحيح أو املعروف عند أهل املغازي والتواريخ. وابهلل التوفيق، وهو حسيب يف 
 أموري، ونعم الوكيل.

، وقع يف إسناده عمري بن حممد اجلمحي،  صحح نسختك .، ووصفه ابحلجةاألمساء املبهمة يف األنباء احملكمةأخرجه يف كتابه  (8)
 .والصواب: عمر بن حممد اجلمحي
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  (10) .(هـ748: تأبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب )و  -7
  (11) .(هـ806: ت)العراقي  عبد الرحيم بن احلسنيو  -8
 (12). (هـ807: تأبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي )و  -9

  (13) (.هـ1031: تاملدعو بعبد الرؤوف بن اتج املناوي )زين الدين حممد و  -10
  (14). (هـ1182: تحممد بن إمساعيل األمري الصنعاين، )و  -11

 

 [على شرطه من ضعف حديث عمرو بن أمية]

حديث عمرو بن أمية صراحة، إال ما قاله ابن حجر يف من ومل أجد أحداً من أهل العلم ضعفه  -
 مدار اإلسناد، وسبق اجلواب عليه. التقريب يف يعقوب بن عبد هللا وهو

 [حديث عمرو بن أمية علل إسناد]

عن جعفر بن عمرو، قال: قال قال :  جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيهيف رواية  رسالاإل -1
  (15). ذكره السخاوي يف املقاصد احلسنة ..عمرو بن أمية الضمري: اي رسول هللا

. قال ابن  هللا بن عمرو بن أمية يعقوب بن عمرو بن عبدضعف مدار اإلسناد وهو:  -2
 حجر: مقبول.

                                                                                                                                                                                        

 .(372/ 1عارضة األحوذي ) ابن العريب: قد ورد صحيحاً بقريب من هذا املعىن صحيح.قال  (9)

 (.6616للمستدرك. ) تلخيص الذهيب .سنده جيدقال الذهيب:  (10)

ختريج أحاديث اإلحياء  .التـَّوَكُّل، َوالطَّبَـرَاينّ من َحِديث َعْمرو بن أ ميَّة الضمرِي إبِِْسَناد جيدَوَرَواه  اْبن خ َزمْيَة يف قال العراقي:  (11)
 (.1/ح 1640)ص: 

 رواه الطرباين من طرق، ورجال أحدها رجال الصحيح غري يعقوب بن عبد هللا بن عمرو بن أمية، وهو ثقة.قال اهليثمي :  (12)
 (.18187/ ح303/ 10) جممع الزوائد ومنبع الفوائد

 .(8/ 2فيض القدير ) .وإسناده صحيحقال املناوي:  (13)
التنوير شرح اجلامع الصغري لألمري  أخرجه ابن حبان من حديث عمرو بن أمية الضمري وإسناده صحيح.قال الصنعاين:  (14)

 (.509/ 2الصنعاين )
، وذكره.وأخرجه البيهقي كذلك من حديث جعفر، لكن قال السخاوي:   (15)  مرسال، قال: قال عمرو بن أمية: اي رسول اَّللَّ

 (.128/ 124املقاصد احلسنة )ص: 
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 [ه واجلواب عن علل حديث عمرو بن أمية دراسة إسناد]

قد وثقه و  (16)فلم أجد من ضعفه إال قول ابن حجر: مقبول،أما ضعف يعقوب بن عمرو  -1
 مجاعة من أهل العلم منهم :

 [ يعقوب بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن أميةأقوال العلماء يف: ]

 [(هـ256)ت:  البخاريحممد بن إمساعيل ( ]اإلمام 1)-1
ذكره البخاري: يف التاريخ الكبري، وذكر مساعه من جعفر بن عمرو، ومل يضعفه. وهذا توثيق  -

 (17) له.

 ([هـ303النسائي )ت:  أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب( ]1) -2
 (18) .يف السنن الكربى النََّساِئيّ  أخرجه له -

 ([هـ311د ْبن ِإْسَحاق بن خزمية )ت: ( ]حم َمَّ 1) -3
  (19) وأخرج له ابن خزمية يف صحيحه. -

 ([هـ354( ]حممد بن حبان )ت: 1)-4

                                                           

السادسة: من ليس له من احلديث إال القليل، ومل يثبت فيه ما يرتك ومصطلح مقبول عند احلافظ يف التقريب، قال عنه:   (16)
 التقريب. فلني احلديث.حديثه من أجله، وإليه اإلشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإال 

فإثبات السماع عند البخاري دليل توثيق له. وعرفت ذلك من خالل  (.3436/ ت 389/ 8التاريخ الكبري للبخاري ) (17)
 إىل ينسبه ومل «التاريخ» يف البخاري ذكرهاستقراء ذلك. وأما عدم تضعيفه ويعين به التوثيق فقد صرح هبذا املنهج البيهقي فقال: 

   .(289: ص) للبيهقي والقدر القضاء. ضعف
 وهذا توثيق له، نص على ذلك مجاعة من أهل العلم. (.9140/ ح 271/ 8السنن الكربى للنسائي ) (18)
ختريج أحاديث  .اْبن خ َزمْيَة يِف التـَّوَكُّل َوَرَواه  قال العراقي: و ،(15910/ح12/446)"إحتاف املهرة البن حجركما يف" (19)

وأخرجه ابن حبان يف : هـ(1120: تإبراهيم بن حممد، برهان الدين ابن مَحَْزة احل َسْيين )قال ، و (1ح /1640اإلحياء )ص: 
قال السلمي: وسألته عن األزهري؟ فقال و  .(112/ 1البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف ) صحيحه وابن خزمية.

أمحد بن حممد بن األزهر بن حريث، وهو سجستاين، منكر احلديث، إال أنه بلغين أن حممد بن إسحاق بن )أي الدارقطين( : هو 
 (.65/ س 128سؤاالت السلمي للدارقطين )ص:  . ! خزمية حسن الرأي فيه، وكفى هبذا فخرا



  : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْجزء: بتصحيح حديث.     أبو عمار اإلدريسي  تأليف : حممد بن عبده البعداني   10الصفحة 

: ابن حبان قالو   (21) وأخرج له ابن حبان يف صحيحه. (20) ،ذكره ابن حبان يف الثقات -
يعقوب هذا هو يعقوب بن عمرو بن عبد هللا بن عمرو بن أمية الضمري من أهل احلجاز 

  (22) .مشهور مأمون
 ([هـ405لبيع أبو عبدهللا احلاكم )ت: ( ]حممد بن عبد هللا املعروف اببن ا1) -5

 (23).احلاكم أخرجه له -
 ([هـ458( ]أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي )ت: 1)-6

(25) وسكت عنه. (24) .أخرج له البيهقي يف السنن الكربى -
 

  [(هـ463: تالبغدادي )أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب ( ]1)-7

 (26). ، ووصفه إسناده ابحلجة"األمساء املبهمة يف األنباء احملكمةأخرج له يف كتابه " -

 [(هـ748: تأبو عبد هللا حممد بن أمحد الذهيب ) ]( 1)-8

 وقال عنه يف كتابه الكاشف: وثق. (27) .قال الذهيب يف تلخيص املستدرك: إسناده جيد -
 

                                                           

 (.11858/ ت 640/ 7) الثقات البن حبان (20)
 (.731/ ح 510/ 2)صحيح ابن حبان  (21)
 (.511/ 2)صحيح ابن حبان  (22)
 أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني . وسكت عنه وهو على شرطه. (23)

(: ... على حنو ما شرطته يف 2/ ص  1قال البيهقي يف كتابه دالئل النبوة : )ج و  وسكت عنه، شعب اإلميانأخرجه يف  (24)
من السقيم، واالجتزاء ابملعروف من الغريب، إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أو املعروف  من الكتفاء ابلصحيحمصنفايت، 

دونه فأورده، واالعتماد على مجلة ما تقدمه من الصحيح أو املعروف عند أهل املغازي والتواريخ. وابهلل التوفيق، وهو حسيب يف 
 أموري، ونعم الوكيل.

من  من الكتفاء ابلصحيح(: ... على حنو ما شرطته يف مصنفايت، 2/ ص  1لنبوة : )ج قال البيهقي يف كتابه دالئل ا( 25)
السقيم، واالجتزاء ابملعروف من الغريب، إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أو املعروف دونه فأورده، واالعتماد على مجلة ما 

 التوفيق، وهو حسيب يف أموري، ونعم الوكيل.تقدمه من الصحيح أو املعروف عند أهل املغازي والتواريخ. وابهلل 

 . (107/ح 212/ 3) األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة (26)

  (.6616للمستدرك. ) تلخيص الذهيب (27)
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ابن و ، (1158 /ح427/ 2)"شعب اإلميانأخرجه البيهقي يف"، فقد وأما اجلواب عن اإلرسال -2
/ 3) "األمساء املبهمة يف األنباء احملكمة، واخلطيب يف "(210/ 2)"معجم الصحابةيف"قانع 
كلهم من طريق حامت بن   (.5009/ ح 1994/ 4نعيم معرفة الصحابة ) وأبو ، (107/ ح 212

عمرو بن أمية قال: قال عمرو بن أمية: اي رسول يعقوب بن عمرو، عن جعفر بن إمساعيل عن 
 :وقد رواه عن حامت بن إمساعيل: كال من ..هللا
 (28) .وهو صدوق، عند البيهقي يف الشعب إبراهيم بن محزة -
وهو  ،"معرفة الصحابة"وأبو نعيم يف ، "معجم الصحابة"يف  ابن قانع دعن حممد بن عباد املكيو  -

 (29) .ثقة
  (30) .، وهو ثقةاألمساء املبهمةعند اخلطيب يف  القعنيبعبد هللا بن مسلمة و  -

  .مرسالً  عن حامت بن إمساعيل به ثالثتهم

 : وخالفهم مجاعة من الرواة عن حامت بن إمساعيل

 (31) .صدوق، عند ابن خزمية وابن حبان، وهو هشام بن عمار -
 (32) وهو ثقة. ، عند احلاكم ،أسد بن موسىو  -
 (33) .يف حفظه كالم ، وهو صدوقالقضاعي، عند الزهرى يعقوب بن حممدو  -
 ، وهو ثقة حافظ."غريب احلديث"يفإبراهيم احلريب ، عند عبد هللا بن حممد بن أىب األسودو  -

(34) 
                                                           

 (.168التقريب ) .ابن حجر :  صدوق قال (28)

 (.5992التقريب ) .ثقةابن حجر :   قال (29)

 (.3620التقريب ) .ثقةابن حجر :   قال (30)

  (.5973الكاشف ) .خطيب دمشق وعاملهااحلافظ :  الذهيب قال (31)

   (.334الكاشف ) .قال النسائي: ثقة:  الذهيب قال (32)

  (.7834التقريب ) .صدوق كثري الوهمابن حجر :   قال (33)
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  أربعتهم عن حامت بن إمساعيل به مسنداً. 

يعقوب بن موسى التيمي، حدثنا وقد توبع حامت بن إمساعيل عن يعقوب به مسنداا، اتبعه عبد هللا   
، والقطاعي (1160 /ح427/ 2)"شعب اإلميانهقي يف"البيعند  بن عبد هللا بن عمرو بن أمية

، (971/ح 2/215) "آلحاد واملثاينيف"اابن أيب عاصم ، و (633/ح 368/ 1) "مسند الشهاب"يف
/ 3)"غريب احلديثيف"إبراهيم احلريب ، و (5010/ح1994/ 4)"معرفة الصحابةيف"نعيم  وأبو 

أبو بكر ، و (970ح/325)ص: يف "جزئه" عمرو السلمي  وأب إمساعيل بن جنيد، و (1226
 (.126)ص: "حبر الفوائد املسمى مبعاين األخبار"يف  الكالابذي

 إرساله.، واحتمال ضطرابهاحتمال افزال بذلك 
عند أيب وحيتمل أن يكون سقَط من النقل كلمة: )قلت( يف كالم عمرو بن أمية. فقد جاء يف رواية 

: اي رسول هللا، أرسل قلتعن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه عمرو بن أمية، قال:  نعيم وغريه:
 فصح بذلك أنه مسند غري مرسل. احلديث..انقيت وأتوكل؟ 

 

  بن مالك. وأما طريق أنس - [ أنس بن مالك حديث] (2)

 : [أنس بن مالك حديث خمارج ]

وأبو داود يف  ،(258/ 6)"العلل الصغري"يف (، و 2517/ح 249/ 4)ه"سننيف "الرتمذي أخرجه ف   
ابن خزمية يف و  ،(6141/ ت 394/ 28) "هتذيب الكمال يف أمساء الرجال "كتاب القدر كما يف 

" حلية األولياء، وأبو نعيم يف "(1848/ ح 344/ 2)"إحتاف املهرة البن حجركما يف"  "حيحهص"
 يف ابن أيب الدنيا ، و(42/ ح 79)ص:  "احلديثأمثال يف" الشيخ األصبهاين وأب ، و(390/ 8)
/ 212/ 3) "األمساء املبهمة يف األنباء احملكمةواخلطيب يف "، (11/ ح 50)ص:  "التوكل على هللا"

 "تلبيس إبليس"، وابن اجلوزي يف (2658/ ح 216/ 7) "األحاديث املختارةوالضياء يف "، (107ح 
 .(248)ص: 

                                                                                                                                                                                        

  (.3578التقريب ) .ثقة حافظابن حجر :   قال (34)
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 [ أنس بن مالك حديثأسانيد مدار  ] 

املغرية بن أيب قرة السدوسي، قال: مسعت أنس بن مالك، يقول: قال رجل: اي رسول كلهم من طريق 
 .(اعقلها وتوكل)هللا أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال: 

 : وهذا عندي حديث منكر.القطان : قال حيىي سالفال قال عمرو بن علي: (قال الرتمذي)
حديث غريب من حديث أنس، ال نعرفه إال من هذا الوجه وقد روي عن عمرو  هذاقال الرتمذي :و 

 (35) بن أمية الضمري، عن النيب صلى هللا عليه وسلم حنو هذا.

 [ من العلماء أنس بن مالك حديثمن صحح ]

  (36) .أخرجه ابن خزمية يف صحيحه -
القطان. وإخراج له كأنه ليس وأخرجه الضياء يف املختارة )كما سبق يف املخارج( ونقل كالم  -

 حتمال الذي سيأيت يف توجيه من صححه.اللمبنكر عنده. 
وروي وقال :  (38) وسكت عنه. (37)وأخرج له البيهقي يف كتابيه اآلداب وشعب اإلميان.   -

 .عن عمرو بن أمية الضمري، عن النيب صلى هللا عليه وسلم أيضاً 
  (39) وأخرجه الضياء يف املختارة. -
  (41) وسكت عنه. (40) ".األحكام الوسطىعبد احلق االشبيلي يف كتابه "وأخرجه  -

 

                                                           

  .(2517/ح 249/ 4)الرتمذي  سنن (35)

  .(1848/ ح 344/ 2)"املهرة البن حجر إحتافكما يف" (36)

 (.1161/ ح 428/ 2(، وشعب اإلميان )778/ ح 315اآلداب للبيهقي )ص:  (37)
من  من الكتفاء ابلصحيحعلى حنو ما شرطته يف مصنفايت،  .(: ..2/ ص  1)ج قال البيهقي يف كتابه دالئل النبوة :  (38)

السقيم، واالجتزاء ابملعروف من الغريب، إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أو املعروف دونه فأورده، واالعتماد على مجلة ما 
 تقدمه من الصحيح أو املعروف عند أهل املغازي والتواريخ. وابهلل التوفيق، وهو حسيب يف أموري، ونعم الوكيل.

 (.2658/ ح 216/ 7)  خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهماملمن األحاديث املختارة ممااملستخرج  ،األحاديث املختارة (39)
 .(286/ 4األحكام الوسطى ) (40)
 .وإن مل تكن فيه علة كان سكويت عنه دليلا على صحته: (66/ 1) "الوسطى األحكام"يف عبد احلق اإلشبيلي قال  (41)
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 [ وأعله وتوجيه ذلك من العلماء أنس بن مالك حديثمن ضعف ]

 (42) وهذا عندي حديث منكر.فقد ضعفه حيىي بن سعيد القطان قال:  -
  (43) هذا حديث غريب من حديث أنس، ال نعرفه إال من هذا الوجه. :وقال الرتمذي -
يب ابن القطان الفاسي : َوأْعرض ِفيِه َعن رجل ه َو علته، فَِإنَّه  جَمْه ول، َوه َو اْلم غريَة بن أ قالو  -

 (44) .قـ رَّة
 فهذا احلديث من الغرائب املنكرة. وقال حيىي القطان: هو عندي منكر.وقال ابن رجب :  -

 
 (وتنحصر هذه العلل يف علتني)

 .جهالة املغرية بن أيب قرة -1
 املغري بن أيب قرة عن أنس.وتفرد  -2

  (العللاجلواب عن هذه )

ابن القطان الفاسي. وهو معروف ، فلم يقل أحد أنه جمهول إال املغرية بن أيب قرةأما جهالة حال  -1
 :  (هـ1304: تحممد عبد احلي اللكنوي اهلندي، أبو احلسنات )قال بتجهيل الثقات. 

كثريا َما تطلع يف ميزَان ْو مل تثبت َعَدالَته.(أبـََيان َمْدل ول َقول اْبن اْلقطَّان يف الرَّاِوي اَل يعرف لَه  َحال  يف )
و مل تثبت عدالته واملراد به أبو أااِلْعِتَدال نقال َعن اْبن اْلقطَّان يف حق بعض الرواة ال يعرف له حال 

رين وست مئة الفاسي واملشهور اببن القطان املتوىف سنة مثان وعشاحلسن علي بن حممد بن عبد امللك 
و غري ثقة وليس كذلك فان البن أن ذلك الراوي مشغول أفلعلك تظن منه  يهاممؤلف كتاب الوهم واإل

لفاظ اصطالحا مل يوافقه غريه فقد قال الذهيب يف ميزانه يف ترمجة حفص بن طالق هذه األإالقطان يف 
قلت مل اذكر هذا النوع يف كتايب هذا الن ابن القطان يتكلم  -ال يعرف له حال  :قطانبغيل قال ابن ال

                                                           

  .(2517/ح 249/ 4)الرتمذي  سنن (42)

  .(2517/ح 249/ 4)الرتمذي  سنن (43)

  .(810( )118/ 3بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام ) (44)



  : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْجزء: بتصحيح حديث.     أبو عمار اإلدريسي  تأليف : حممد بن عبده البعداني   15الصفحة 

و اخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته ويف الصحيحني أمام عاصر ذلك الرجل إيف كل من مل يقل فيه 
  (45) .من هذا النمط كثريون ما ضعفهم احد وال هم مبجاهيل انتهى

 [ املغرية بن أيب قرة السدوسيأقوال العلماء يف ترمجة ]   

 : فقد وثقه مجاعة منهم

بن حيىي بن  وروى عنه علي بن غراب وخالد ،عنه (هـ198)ت:  القطانرواية حيىي بن سعيد  ( أ
  له.رواية حيىي بن سعيد القطان توثيق و  ،أيب قرة

حيدث عن   : قال يل حيىي: ال تكتب عن معتمر إال عمن تعرف، فإنه)الفالس( قال: عمرو بن علي - 
  (46) كل.

قال أمحد بن حنبل: عثمان بن غياث ثقة أو قال: ال أبس به، ولكن مرجئ حدث عنه حيىي ومل  - 
  (48) ومثله كثري. (47) ال عن ثقة.إيكن حيدث 

  (49) وهذا عندي حديث منكر.فإن قيل روى عنه وضعفه بقوله :    
لو كان عنده ضعيفًا ملا روى و  نفسه، ولكن مل يضعف املغرية ،نعم ضعف احلديثواجلواب عن ذلك: 
 وهذا ما فهمه من جاء بعده.تفرد املغرية عن أنس. ضعف وإمنا  ،عنه كما هي عادته

ومل  (50) مغرية بن أيب قرة السدوسي مسع أنس بن مالك روى عنه حيىي القطان.قال البخاري: و   ( ب
 يضعفه. ومل ينقل استنكر حيىي القطان فيه.

                                                           

 (.256)ص:  اللكنوي اهلنديأنظر الرفع والتكميل  (45)
 .(245/ 252/ 1الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية للخطيب ) (46)
 (.469/ 330سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد )ص:  (47)
حبان: حيىي بن سعيد بن فروخ القطان .. وكان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وعقال وفهما وفضال ودينا قال ابن  - (48)

/ 7/611وعلما وهو الذي مهد ألهل العراق رسم احلديث وأمعن يف البحث عن النقل وترك الضعفاء. الثقات البن حبان )
/ 288/ 2حيدث إال عن الثقات عنده. السنن الكربى للبيهقي )قال البيهقي: هذا إسناد حسن، وحيىي بن سعيد ال و  -(.11713

 - (.872/ 365/ 1املستدرك على الصحيحني للحاكم )«. قال احلاكم: وحيىي بن سعيد ال حيدث إال عن الثقاتو  -(.3108
/ 2ميزان االعتدال )ولوال أنه عنده صاحل احلال ملا روى عنه.  -قال الذهيب: عبد الواحد بن صفوان. حدث عنه حيىي القطان و 

674 /5293.) 
  .(2517/ح 249/ 4)الرتمذي  سنن (49)



  : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْجزء: بتصحيح حديث.     أبو عمار اإلدريسي  تأليف : حممد بن عبده البعداني   16الصفحة 

   (51) وأخرجه له ابن خزمية يف صحيحه.  ( ت
  (52) وذكره ابن حبان يف الثقات.  ( ث
  (53) وذكره ابن عدي ضمن إسناد حديثه، ومل يضعفه.  ( ج
 وروي أيضاً وقال :  (55) وسكت عنه. (54)وأخرج له البيهقي يف كتابيه اآلداب وشعب اإلميان.  ( ح

 .عن عمرو بن أمية الضمري، عن النيب صلى هللا عليه وسلم
  (56) وأخرجه الضياء يف املختارة. ( خ
  (58) وسكت عنه. (57) ."األحكام الوسطى"عبد احلق االشبيلي يف كتابه أخرجه و  ( د

 
ووجه االستنكار هو أن  ، الرتمذياستغربه استنكره، و و املغرية كما قال حيىي القطان  وأما تفرد -2

 كل أصحاب أنس مل يروا هذا احلديث وتفرد بروايته املغرية.
وال  إال أنه تفرد به،فيه املغرية ثقة ومل يذكر عنه حيىي القطان قادحة أن فاجلواب عن ذلك هو ما دام  

 ن حيىي القطان تشدده يف ذلكأوعرف من شيلزم أنه تفرد به أنه غري موجود عند أصحاب أنس، 
، وحديث عمرو بن أمية رضي هللا عنه وصححوا الراوية وقد خالفه غريه فيما ذهب إليه (59) .وحرصه

                                                                                                                                                                                        

فإثبات السماع عند البخاري دليل توثيق له. وعرفت  ذلك من خالل  (.1365/ ت 319/ 7التاريخ الكبري للبخاري ) (50)
 إىل ينسبه ومل «التاريخ» يف البخاري ذكرهاستقراء ذلك. وأما عدم تضعيفه ويعين به التوثيق فقد صرح هبذا املنهج البيهقي فقال: 

   .(289: ص) للبيهقي والقدر القضاء. ضعف
  .(1848/ ح 344/ 2)"إحتاف املهرة البن حجركما يف" (51)

 (.5444/ ت 409/ 5الثقات البن حبان ) (52)
 (.352/ 6)البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال  (53)
 (.1161/ ح 428/ 2اإلميان )(، وشعب 778/ ح 315اآلداب للبيهقي )ص:  (54)
من  من الكتفاء ابلصحيحعلى حنو ما شرطته يف مصنفايت،  .(: ..2/ ص  1)ج قال البيهقي يف كتابه دالئل النبوة :  (55)

السقيم، واالجتزاء ابملعروف من الغريب، إال فيما ال يتضح املراد من الصحيح أو املعروف دونه فأورده، واالعتماد على مجلة ما 
 تقدمه من الصحيح أو املعروف عند أهل املغازي والتواريخ. وابهلل التوفيق، وهو حسيب يف أموري، ونعم الوكيل.

 (.2658/ ح 216/ 7)  خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهماملمن األحاديث املختارة ممااملستخرج  ،األحاديث املختارة (56)
 .(286/ 4األحكام الوسطى ) (57)
 .وإن مل تكن فيه علة كان سكويت عنه دليلا على صحته: (66/ 1) "الوسطى األحكام"يف عبد احلق اإلشبيلي قال  (58)
 وليس فيه ما أتعقبه عليه. (.260)ص:  اللكنوي اهلنديأنظر الرفع والتكميل  (59)
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فال أقل من أنه جيعل شاهد على حفظ املغرية، فإن مل يكن يصلح حديث أنس أن يكون شاهدًا 
 أصيالً. للحديث أصالً 

ْمرذريِ نقل الزركشي عن الرتمذي قوله :  َهَذا َحدريث َغرريب من َهَذا اْلَوْجه َل نعرفه من  :قَاَل الرتِر
نس، َوقد ُرورَي َعن أنكره حيىي اْلقطَّان من َحدريث أمنا إل من َهَذا اْلَوْجه إنس بن َمالك أَحدريث 

 (60) مية الضمرري َعن النَّيبر صلى هللا َعَلْيهر َوسلم ََنْو َهَذا احلَدريث.أَعْمرو ْبن 
  
 [ة رسلاملعبد الرمحن بن أيب ليلى طريق  ] (3) 

أخربان شريك، عن هالل الوزان، عن عبد الرمحن بن أيب  :قالفأخرجه علي بن اجلعد يف مسنده  -
بل »ليلى قال رجل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أترك انقيت أو بعريي وأتوكل أو أعقله وأتوكل قال: 

  (61)«.اعقله وتوكل
 رجاله كلهم ثقات إال شريك فهو صدوق حسن احلديث يف الشواهد.، وإسناده حسن مرسالً أقوال :  

ومل  (62) صدوق ثقة إال أنه إذا خالف فغريه أحب إلينا منه. :عبد هللا بنقال حيىي بن معني: شريك  -
 واية أحداً.خيالف يف هذا الر 

 وعبد الرمحن بن أيب ليلى ثقة من كبار التابعني ومرسله جيد. -
أصحاب حممد قال عبد امللك بن عمري: رأيت عبد الرمحن بن أيب ليلى يف احللقة فيها نفر من  -

  (63) )صلى هللا علي وسلم( يسمعون حلديثه وينصتون له فيهم الرباء بن عازب.

 وهذه الرواية تؤكد أن طريق املغرية بن أيب قرة عن أنس ليس مبنكر وأن للحديث أصالً .  

 

 [احلديث مبجموع طرقه قوىمن  ]

 (64) .(هـ728: تأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ) -1
                                                           

 ونقل املناوي أنه هذا القزل من الزركشي. ولعله وِهَم. .(125الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة لزركشي )ص:  (60)
  (.2386 - 2384/ ح 346مسند ابن اجلعد )ص:  (61)
 (.12/ 5)البن عدي الكامل يف ضعفاء الرجال  (62)
 (.261/ 2للبخاري )التاريخ األوسط  (63)
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  (65) .(هـ751: تابن قيم اجلوزية ) حممد بن أيب بكرو  -2
يف أربعة مواطن وسكت عنه  الباري فتحإبخراجه يف  (هـ852)ت: وابن جحر العسقالين  -3

  (66) .، ومل يتعقبه بشيء ، مع تضعيفه لطريق عمرو بن أميةمع خترجيه له عن ابن خزمية
 (67). هـ(902: تحممد بن عبد الرمحن السخاوي )و  -4
 (68) (.هـ1420: تاأللباين )حممد انصر الدين و  -5

 

 [ بن اخلطابطريق عبد هللا بن عمر ] (4)

ابن عساكر من طريق حممد بن عبد الرمحن بن  ، فأخرجهوأما طريق عبد هللا بن عمر بن اخلطاب -
حبري بن ريسان ان إسحاق بن حممد البريويت ان مالك بن أنس عن انفع عن ابن عمر قال قلت اي رسول 

 وأتوكل فقال قيد وتوكل.هللا أرسل 
  (69) قال اخلطيب: غري حمفوظ عن مالك وابن ريسان مرتوك.

   وإسناده موضوع. مكذوب. :أقوال

 [أيب هريرة طريق  ] (5) 

  (70) وهو عند الطرباين من حديث أيب هريرة بلفظ: قيدها وتوكل.قال السخاوي:  -

                                                                                                                                                                                        

 "الرد على البكري"، وكتابه (250)ص: "بغية املراتد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنيةجزم به ابن تيمية يف كتابه " (64)
 بيان .اثبًتا وحده يكون إبسناد   إال حيتج ال أنه عادته على جرى خزمية ابن، وقد قال ابن تيمية ملا خيرجه ابن خزمية: (187)ص: 
 .(329/ 7) اجلهمية تلبيس

 (.246/ 4إعالم املوقعني عن رب العاملني ) ذكره ابن حبان والرتمذي. (اعقلها وتوكل قال ابن القيم: ) (65)

أقول : وال يعترب سكوت احلافظ يف فتح الباري تصحيحاً مبجرده، بل يعترب سكوته تصحيحًا فيما يتعلق مبا يورده من ألفاظ  (66)
 وزوائد على صحيح البخاري. وهنا سكت مع اخرج ابن خزمية له. 

 (.128/ 124املقاصد احلسنة )ص:  ...أخرجه ابن حبان يف صحيحهقال السخاوي:  (67)
 (.22/ح 23ختريج مشكلة الفقر )ص: باين: حسن . قال األل (68)
 (.279/ 8اتريخ دمشق البن عساكر ) (69)
 .(125املقاصد احلسنة )ص:  (70)
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 . هريرة ومل أقف على إسناده عند الطرباين من طريق أيبأقول:  -

 [أيب ذر الغفاري طريق  ] (6)

النـُّْعَمان اْلِغَفارِّي َعن أيب  (ا)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده كما نقله ابن حجر يف تعجيل املنفعة:   -
َوعنه  أَب و اأْلسود اْلِغَفارِّي َوذكره بن حَبان يف  .اعقلها وتوكل :َذر َأن النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل َله  

 (71)الثَِّقات َوقَاَل أَب و َحامِت جَمْه ول َوقَاَل بن أيب َحامِت يشبه َأن يكون مدنيا َأو بصراي. 
( فليس هذا الطريق اي أاب ذر، اعقل ما أقول لكوقوله: )اعقلها وتوكل( خطأ . والصواب يف لفظه: )

 ختريج هذا احلديث.داخالً يف 

   

 

 [ الكلم يف احلديث خلصة ]

من حيث أنس و ، من حيث عمرو بن أمية صحيح اثبت « اعْقِلْهَا وتَوَكَّلْ »حديث: أن  -1
 مرسل عبد الرمحن بن أيب ليلى.هلما شاهد من بن مالك، و 

 .، وليس بضعيفيعقوب بن عمرو ثقة -2
 .، وليس مبجهولاملغرية بن أيب قرة ثقة -3
 هللا بن عمر بن اخلطاب ال يصح ضعيف جداً.طريق عبد  -4
 حديث أيب هريرة مل أقف على إسناده. -5
حديث أيب ذر ال يصح إدخاله يف ختريج احلديث ألن لفظه خمتلف. وما وقف يف بعض  -6

 النسخ بنفس لفظ حديث الباب إمنا هو خطأ وتصحيف.
 [فوائد حديثية]  

 العربة يف الراوي املختلف فيه هو قول أكثر أهل العلم فيه.  -1

                                                           

 (.1110/ ت 310/ 2) تعجيل املنفعة (71)
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اجلهالة ليست جرحاً يف الراوي وإمنا هي نفي العلم ابملوثق. فإن جاء التوثيق، فاملثبت مقدم  -2
 على النايف.

رد رواية الراوي ابلتفرد واستنكارها أمر نسيب خيتلف من عامل آلخر، حبسب اطالعه كل     -3
 .  ق عليه أبداً منكراملنكر املتفو عامل 

 
 وابهلل التوفيق والسداد.    

 واحلمد هلل والصلة والسلم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن تبعه إىل يوم الدين.
 هـ03/08/1441وكتبه : حممد بن عبده بن حممد البعداين يف                  

 
 
 


